
Definindo o intervalo de tempo em switches
gerenciados das séries 300 e 500 

Objetivo:
 

O recurso Intervalo de tempo dos dispositivos SG200, SG300 e SG500 Series pode ser
definido e associado a determinados tipos de comando para limitar seu domínio a um
determinado período de tempo. Os intervalos de tempo podem ser aplicados a ACLs,
autenticação de porta 802.1X, estado de porta e energia baseada em tempo sobre Ethernet.
Os dois tipos de intervalos de tempo são absolutos e recorrentes. O intervalo de tempo
absoluto começa em uma data especificada e nunca termina a menos que uma data
específica seja fornecida. Portanto, este parâmetro não pode conter elementos recorrentes.
O intervalo de tempo recorrente contém um elemento que, quando adicionado ao intervalo
de tempo absoluto, começa e termina de forma recorrente.
 
O objetivo deste documento é mostrar como definir um intervalo de tempo nos switches
SG200, SG300 e SG500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis:
 

Switches gerenciados das séries Cisco Small Business 200, 300 e 500
  

Versões de software:
 

•1.3.0.59
  

Definindo o intervalo de tempo absoluto:
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Time
Settings > Time Range. A página Intervalo de tempo é aberta:
 

 
Etapa 2. Para adicionar um novo intervalo de tempo, clique em Adicionar.
 



 
Etapa 3. Insira um novo nome de intervalo de tempo no campo Nome do intervalo de tempo.
 

 
Etapa 4. No campo Hora de início absoluta, escolha a seguinte opção aplicável ao seu
dispositivo:
 

Imediato - Selecione para o intervalo de tempo a iniciar imediatamente.
 
Data, Hora - Insira a data e a hora em que o Intervalo de tempo começa.
 



 
Etapa 5. No campo Hora de término absoluta, escolha a seguinte opção aplicável ao seu
dispositivo:
 

Imediato - Selecione para o intervalo de tempo a iniciar imediatamente.
 
Data, Hora - Insira a data e a hora em que o Intervalo de tempo começa.
 

  
Definindo o intervalo de tempo recorrente:
 

Etapa 1. Navegue até Administration > Time Settings > Recurring. A página Intervalo
recorrente é aberta.
 

 



Etapa 2. Selecione o intervalo de tempo absoluto no menu suspenso para adicionar o
intervalo recorrente.
 

 
Etapa 3. Para adicionar um novo intervalo de tempo recorrente, clique em Adicionar.
 

 
Etapa 4. No campo Hora de Início Recorrente, insira a data e a hora em que o intervalo de
tempo começa de forma recorrente.
 

 
Etapa 5. No campo Hora de término recorrente, insira a data e a hora em que o intervalo de
tempo termina de forma recorrente.
 



 
Etapa 6. Clique em Apply.
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